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Brigada Militar forma 506 novos soldados para o 

policiamento ostensivo do estado 

   O policiamento ostensivo do Rio Grande do Sul passa a contar com 

506 novos policiais. A Brigada Militar (BM) formou, na sexta-feira (6), 

em cerimônia no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, os soldados que 

devem atuar nas ruas a partir desta segunda-feira (9).                   Pág 2 e 3           

 O reforço nas ações realizadas pelo 

Comando de Policiamento da Capital 

(CPC), através da Operação Avante 

Força Total, resultou na redução da 

incidência de roubo de veículos. Pág 7 

Próximos eventos: 

07/04   

Aniversário Associação 

dos Servidores da Área de 

Segurança Portadores de 

Deficiência   

10 a 12/04  

Comandante-Geral 

Participa de painel 

durante VII Seminário de 

Segurança Pública  em   

São Paulo 

F
o

to
:  S

d
 R

a
fa

el S
ilv

a
/G

C
G

 

F
o

to
: 

 S
d

 R
a

fa
el

 S
il

v
a

/G
C

G
 

 O Grupo de Ações Táticas Especiais 

(Gate) comemorou 28 anos de 

fundação com um debate sobre a 

importância de sua atuação no 

combate à criminalidade.         Pág 5  
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Operação resulta em redução de  47% 

da incidência de roubo de veículos  

Grupo de elite da BM comemora 28 

anos com debate de boas práticas  



 
Página 2 

   O policiamento ostensivo do 

Rio Grande do Sul passa a con-

tar com 506 novos policiais. A 

Brigada Militar (BM) formou, 

na sexta-feira (6), em cerimônia 

no Ginásio Gigantinho, em Por-

to Alegre, os soldados que de-

vem atuar nas ruas a partir des-

ta segunda-feira (9). Os novos 

brigadianos serão distribuídos, 

nos primeiros 30 dias, nos 20 

maiores municípios do Estado. 

Depois, serão realocados em 

outras cidades. 

   “Hoje celebramos esta impor-

tante conquista na carreira de 

todos vocês, e acima de tudo, 

estamos aqui para concretizar 

mais uma conquista de toda a 

sociedade. A comemoração é, 

não apenas dos novos soldados 

e seus familiares, mas de to-

dos”, ressaltou o governador 

José Ivo Sartori, ao participar 

da solenidade. 

   Os soldados receberam o 

diploma de conclusão do Cur-

so Básico de Formação Polici-

al Militar/Curso Superior de 

Tecnologia em Aplicação de 

Polícia Militar, com carga   

horária de 1.650 horas-aula. 

O curso foi dividido em três  

módulos: conhecimentos es-

pecíficos da atividade policial-

militar, disciplinas de     

direito (penal, penal mili-

tar, processo   penal    

militar, institucional), 

sociologia da violência, 

uso da força e da   arma 

de fogo, decisão de tiro. 

O paraninfo da turma foi 

o procurador-geral de 

Justiça do Estado,       

Fabiano Dallazen. 

  O processo de chamamento 

dos aprovados no concur-

so público teve início no 

dia 21 de junho de 2017. 

Em dezembro de 2017 e 

janeiro e   fevereiro deste 

ano, os formandos reali-

zaram estágio operacional      

supervis ionado,  em     

apoio ao Comando de Policia-

mento da Capital (CPC),       

Comando de Policiamento Me-

tropolitano (CPM), Comando 

Regional de Polícia Ostensiva 

da Região da Serra (CRPO/

Serra), e Comando Regional de 

Polícia Ostensiva da Região do 

Litoral Norte (CRPO/Litoral), 

compondo efetivos de apoio as 

operações e eventos especiais 

que ocorreram no período. 

  O secretário da Segurança Pú-

blica, Cezar Schirmer, destacou 

o empenho do governo do     

Estado em promover o ingres-

so de servidores, o reaparelha-

mento das instituições e a    

valorização dos quadros, com    

promoções e manutenção do 

calendário de reposições  sala-

riais. "Ações que se comple-

Brigada Militar forma 506 novos soldados para o 

policiamento ostensivo do estado 

F
o

to
s:  S

d
 R

a
fa

el S
ilv

a
/G

C
G

 

 

“A comemoração é, não 

apenas dos novos      

soldados e seus               

familiares, mas              

de todos” 

José Ivo Sartori                                  

Governador do Estado 

continua 
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mentam", disse. 

    Dos 506 novos soldados, 121 

são mulheres. O secretário 

destacou que este é “um núme-

ro que representa um impor-

tante avanço na gestão da    

representatividade feminina 

dentro da corporação”,      ava-

liou. Schirmer ainda frisou que 

os novos soldados vêm para 

reforçar as políticas de Segu-

rança e melhorar os indicado-

res no estado. 

  Para o comandante-geral da 

Brigada Militar, coronel Andreis 

Silvio Dal'Lago, a formatura dos 

novos servidores potencializa as 

ações de polícia ostensiva, de 

prevenção, de manutenção e de 

aprimoramento da ordem públi-

ca em todo o estado. “Não são 

apenas 506 novos soldados, são 

novos profissionais em polícia 

ostensiva altamente qualifica-

dos”, destacou. 

    Dal'Lago agradeceu o gover-

nador e todo o governo pelas 

ações voltadas à valorização da 

Brigada Militar, seja de recursos 

humanos ou materiais, que se-

gundo o comandante-geral, são 

importante para “o alto grau de 

eficiência na sua atividade”. 

   O comandante-geral da BM 

encerrou também destacando o 

papel dos novos soldados a par-

tir de agora. “Vocês serão os 

protagonizadores da cultura da 

paz junto à população, honrando 

a farda de 180 anos de história. 

Serão os guardiões das pes-

soas, principalmente dos 

mais necessitados”, enfati-

zou. 

    A Brigada Militar possui 

um concurso em andamen-

to com a previsão de formar 

mais dois mil brigadianos 

até janeiro do ano que vem. 

“Estamos trabalhando com 

um planejamento, em longo 

prazo, o qual a meta é fazer 

ingressar na corporação o 

quantitativo que sai,  mais 

dez por cento”, finalizou o 

coronel Andreis. 

 

“Não são apenas 506 

novos soldados, são    

novos profissionais em 

polícia ostensiva          

altamente qualificados” 

Cel Andreis Silvio Dal’Lago   

Comandante-Geral da BM 
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  O governo do Estado 

repassou, na segunda-feira 

(02), 114 novas viaturas e 164 

escopetas calibre .12 à Brigada 

Militar (BM). São 86 carros e 

2 8 c a m i n h o n e t e s , q u e 

representam o segundo lote de 

veículos adquiridos para 

reforçar o policiamento 

ostensivo em todo o Rio 

Grande do Sul. A entrega 

oficial foi realizada pelo 

governador José Ivo Sartori e 

pelo secretário da Segurança 

Pública, Cezar Schirmer, em 

Porto Alegre. 

    Até o momento, a aquisição 

de viaturas para a BM 

representa um investimento de 

R$ 25 milhões: R$ 14,4 

milhões do governo do Estado 

e R$ 10,6 milhões do 

Programa de Apoio ao 

Investimento dos Estados e 

Distrito Federal (Proinveste). 

As armas foram compradas 

com recursos do Tesouro do 

Estado. As 164 escopetas têm 

preço unitário de R$ 2,2 mil, 

um investimento total de R$ 

366 mil. 

     D e  a c o r d o  c o m  o 

comandante-geral da BM, 

co ro nel  A ndr eis  S i lv io 

Dal´Lago, 54 municípios vão 

receber as viaturas. "As picapes 

serão efetivas no combate ao 

abigeato e aos crimes 

ambientais, e os carros darão 

mais força de resposta no 

ambiente urbano. Com os 

novos equipamentos e o 

treinamento qualificado dos 

r e c u r s o s  h u m a n o s , 

esperamos reduzir ainda 

mais os índices de 

criminalidade", avaliou. 

      Além da capital, a 

segunda leva de veículos vai 

beneficiar municípios de 

mais 15 regiões.       

   Uma nova licitação para 

compra de viaturas está em 

andamento. A intenção do 

governo do Estado é 

adquirir 1.150 veículos, para 

todas as instituições da 

Segurança Pública.  

Brigada Militar recebe 114 novas viaturas e armamento  
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“Com os novos              

equipamentos e o treina-

mento qualificado dos 

recursos humanos,      

esperamos  reduzir      

ainda mais os índices   

de criminalidade” 

Cel Andreis Silvio Dal’Lago   

Comandante-Geral da BM 

 



 

                Grupo de elite da BM comemora 28 anos com 

debate de boas práticas  
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     O Grupo de Ações Táticas 

Especiais (Gate) comemorou 

28 anos de fundação com um 

debate sobre a importância de 

sua atuação no combate à 

criminalidade. Comandantes e 

agentes se reuniram, na terça-

feira (03), durante o 2º 

Seminário de Operações 

Especiais  Aplic ad as  à 

Segurança Pública, no Centro 

de Eventos da Fiergs, em 

Porto Alegre. O objetivo do 

evento, promovido pelo 1º 

Batalhão de Operações 

E s p e c i a i s  ( B O E ) ,  f o i 

apresentar novos paradigmas 

e boas práticas das operações 

especiais.  

      A s  p a lestr as  for am 

ministradas por membros da 

Brigada, das polícias militares 

de Santa Catarina e Mato 

Grosso e do Exército 

Brasileiro. Também envolveu 

policiais do Ceará e do Paraná 

para trocar informações sobre 

a atuação dos grupamentos de 

elite nos demais estados. 

      Segundo o comandante do 

Gate, capitão Gabriel Hoff, o 

diálogo identifica boas práticas 

que revisem procedimentos, 

técnicas e doutrinas. 

 "Queremos mudar e continuar 

evoluindo para que o grupo 

mantenha seu alto grau de 

adestramento e possa ser cada 

vez mais qualificado e útil à 

Segurança Pública", afirmou. 

    Para o comandante-geral da 

BM, coronel Andreis Silvio 

Dal'Lago, os encontros geram 

construção de conhecimento. 

"Precisamos questionar se 

es t amos  at end endo  às 

d e m a n d a s  s o c i a i s  e 

efetivamente empregando o 

potencial humano no máximo 

da capacidade. Observamos se 

estamos conectados com a 

realidade social, com a 

tecnologia e com a capacidade 

operacional", explicou. 

      Também participaram 

integrantes  das  Forças 

Armadas, Marinha, Guarda 

Municipal, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Civil, Polícia 

Federal, trabalhadores na área 

da Segurança Pública e 

acadêmicos de Direito. 

     Participaram da cerimônia 

d e  e n c e r r a m e n t o ,  o 

subcomandante-geral da BM, 

coronel Mário Yukio Ikeda, o 

comandante do Policiamento 

da Capital, coronel Jefferson de 

Barros Jacques e o comandante 

do Batalhão de Operações 

Especiais (BOE), tenente 

coronel Claudio dos Santos 

Feoli. 
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“Precisamos questionar 

se estamos atendendo 

às demandas sociais e             

efetivamente empre-

gando o potencial       

humano no máximo da 

capacidade” 

Cel Andreis Silvio Dal’Lago   

Comandante-Geral da BM 
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Novos veículos para o poli- 

ciamento ostensivo na Região 

Metropolitana de Porto Alegre 

foram entregues, na quarta-

feira (04), pelo governador 

José Ivo Sartori e pelo secretá-

rio da Segurança Pública,    

Cezar Schirmer, em Alvorada. 

Cinco viaturas foram distribuí-

das, sendo uma para o municí-

pio de Alvorada, outra para 

Gravataí, duas para Viamão e 

mais uma para Sapucaia do 

Sul, que será utilizada pelo Co-

mando Ambiental da Brigada 

Militar (CABM). 

Até o momento, a aquisição 

de viaturas para a Brigada Mi-

litar (BM) representa um     

investimento de R$ 25 mi-

lhões, divididos em R$ 14,4 

milhões do governo do Estado 

e R$ 10,6 milhões do Progra-

ma de Apoio ao Investimento 

dos Estados e Distrito Federal 

(Proinveste). 

Na tarde do mesmo dia, mais 

cinco viaturas foram entregues 

à BM, desta vez para reforçar o 

policiamento ostensivo na  re-

gião Centro-Sul, contemplando 

os municípios de Charqueadas 

(1), Eldorado do Sul (1) e Guaí-

ba (3). A entrega também foi 

feita pelo governador José Ivo 

Sartori e o secretário da Segu-

rança Pública, Cezar Schirmer. 

O comandante-geral da Bri-

gada Militar, coronel 

Andreis Silvio Dal’Lago, 

lembrou que a entrega 

simboliza a coragem do 

governador em quebrar 

um paradigma de cerca 

de 35 anos no atraso em 

investimentos para a 

corporação. “Pela quali-

dade das viaturas, essa foi 

uma decisão de empodera-

mento dos brigadianos con-

tra a delinquência. O Estado 

está equipando à altura do 

enfrentamento, e isso deter-

mina uma reação nos índices 

de criminalidade. Quem pre-

cisa ter medo não é o cidadão 

de bem, mas aquele que está 

por delinquir”, disse. 

Outras regiões também  

serão contempladas neste 

segundo lote: Litoral Norte, 

Central, Fronteira Noroeste, 

Fronteira Oeste, Missões, 

Planalto, Serra, Sul, Vale do 

Caí, Vale do Rio Pardo, Vale 

do Rio dos Sinos e Vale do 

Taquari. 

O primeiro lote de 118 no-

vos veículos foi entregue em 

dezembro de 2017. Para os 

municípios contemplados 

nesta quarta-feira, já tinham 

sido entregues 12 viaturas. 

Governo entrega novas viaturas para enfrentar                      

a criminalidade 
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Avante Força Total resulta em redução de 47% da 

incidência no roubo de veículos na capital 

   O reforço nas ações realiza-

das pelo Comando de            

Policiamento da Capital (CPC), 

através da Operação Avante 

Força Total, resultou na redu-

ção de 47% da incidência de 

roubo de veículos, comparan-

do com os números registrados 

na semana passada. A opera-

ção, que ocorreu na quinta-

feira (05), em Porto Alegre, 

registrou a apreensão de três 

armas de fogo, 150 munições, 

quatro carregadores e mais de 

42 quilos de drogas. Foram 

abordadas 2.269 pessoas re-

sultando em 28 prisões.  

    Foram fiscalizados 1.174 veí-

culos, 46 recolhidos, oito recu-

perados, além de apreendida 

quantia em dinheiro. 

   O objetivo das ações reali-

zadas pelas unidades do CPC 

foi potencializar a repressão 

qualificada ao roubo de veí-

culo e ao pedestre, tráfico de 

drogas, entre outros crimes. 

   A iniciativa contou com  

580 Policiais Militares, 120 

viaturas, 86 conjuntos mon-

tados da cavalaria e 60 moto-

cicletas em patrulhas de 

abordagem, barreiras de con-

tenção, pontos base de  poli-

ciamento e bases móveis co-

munitárias.  

    Também foram utilizados 

helicópteros do Batalhão de 

Aviação (BAV), plataformas 

de observação elevada do De-

partamento de Comando e 

Controle Integrado (DCCI) da 

Secretaria de Segurança Pú-

blica (SSP), efetivo do 4º Re-

gimento de Polícia Montada 

(4º RPMon) e dos Batalhões 

que atuam na cidade de Porto 

Alegre. 

Operação na área do CPM 

   Na Região Metropolitana, 

ainda na quinta-feira (5), a 

Operação Avante Força Total 

foi deflagrada pelas unidades 

que integram o Comando de 

Policiamento Metropolitano 

(CPM), em conjunto com o 

Batalhão de Aviação da Briga-

da Militar (BAV). Ao final, 

foram registradas quatro pri-

sões, apreensão de três por-

ções de cocaína, três tijolos de 

maconha e uma pedra de 

crack. 

     Um veículo foi recuperado 

e 15 recolhidos, 700 pessoas 

abordadas e 343 veículos vis-

toriados, além de apreendidas 

37 ceduleiras, 37 placas mães, 

11 câmeras, 14 cartões de jo-

gos e quantia em dinheiro. 
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Ocorrências em destaque 

BM  Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até  04 de abril 2018*  

Tabela :  Assessoria de Imprensa do Comando-Geral.  
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         O Batalhão de Polícia Fazendária (BPFaz) e a Receita 

Federal apreenderam cerca de 350 mil carteiras de cigar-

ro na madrugada de quarta-feira (05), no município de 

Barracão no Rio Grande do Sul. A carga foi encontrada 

em uma carreta abandonada na divisa com o Estado de 

Santa Catarina, próximo ao posto fiscal da cidade.   

A carga apreendida foi encaminhada à Receita Federal de 

Passo Fundo,  com apoio da Polícia Rodoviária Federal. 

CRPO VRS: Dupla é presa com drogas e dinheiro 
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BPFaz: Batalhão Fazendário e Receita Federal apreendem              

350 mil carteiras de cigarro 

    Policiais militares prenderam dois homens por porte ilegal 

de arma e tráfico de entorpecentes, na quarta-feira (04), no 

bairro Castelo Branco, em Gravataí. 

    Com a dupla  foi encontrado um revólver cal. 22 com 

quatro munições, um revólver cal. 38 com cinco munições, 62 

pedras de crack e quantia em dinheiro. 
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Produtividade da BM 29/03 a 04/04 01/01 a 04/04 

PRISÕES EM FLAGRANTE 1.127 14.937 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 691 9.790 

PRISÕES DE FORAGIDOS 161 2.656 

TOTAL DE PRISÕES 1.396 23.424 

DROGAS APREENDIDAS 19,001kg 1.026,840kg 

ARMAS APREENDIDAS 96 1.436 

VEÍCULOS RECUPERADOS 295 4.061 

 

   Um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico de 

drogas na quarta-feira (04), no bairro Rio dos Sinos, em São Leopol-

do. 

   Após receber denúncia, os policiais abordaram a dupla e com eles 

foram apreendidos 150 tabletes de maconha, 215 porções de cocaína e 

uma balança de precisão. 

CPM: Dois homens presos  por porte ilegal de arma e tráfico 
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Assessoria de Imprensa do 

Comando-Geral 

Rua dos Andradas, 522 

Centro Histórico - Porto 

Alegre/RS 

Telefones: 

51 3288-2767 / 51 3288-2723 

 

Clélia Admar 

Assessora de Imprensa 

Celular: 51 98501-6549 

E-mail: imprensa-

comandante@bm.rs.gov.br 

 

Fotógrafo 

Rafael Silva  

E-mail: rafael-

silveira@bm.rs.gov.br 

 

Estagiária  

Gabriela Veiga 

 

Revisão 

Comunicação Social da BM-

PM5 

3288-2930 

E-mail:pm5-

imprensa@bm.rs.gov.br 

Acompanhe  mais notícias da 

BM nas Redes Sociais nos 

links: 

Geral 

/comandogeraldabm 

@brigadamilitar_ 

/BrigadaMilitarRS 

Comandante-Geral da BM é palestrante         

em reunião na Serra gaúcha 

Cel Andreis Silvio Dal’Lago    

Comandante-Geral da BM 

 

Cel Mário Yukio Ikeda 

Subcomandante-Geral 

 

Cel Júlio César Rocha Lopes 

Chefe do Estado-Maior 

 

Comando da Brigada Militar 

   O comandante-geral da 

Brigada Militar (BM), 

coronel Andreis Silvio 

D a l ` L a g o ,  f o i  o 

palestrante da reunião-

jantar promovida pela 

Câmara de Indústria, 

Comércio, Serviços e 

A g r o p e c u á r i a ,  n a 

segunda-feira (2), no 

município de São 

Marcos, na região da Serra gaúcha. O tema abordado pelo coronel 

Andreis foi “Segurança Pública no Estado Democrático: A Gestão 

da Polícia Ostensiva – Brigada Militar”. Participaram políticos, 

empresários e comunidade em geral. 

    Ainda no município, um encontro na Associação dos Motoristas 

de São Marcos reuniu o prefeito municipal, Evandro Carlos Kuwer, 

vereadores e empresários locais com o comandante-geral da BM 

que, na ocasião, apresentou um panorama atual da corporação e os 

bons resultados obtidos a partir da gestão por resultados que vem 

sendo implementada na Brigada Militar. 
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Workshop debateu alternativas para a 

Segurança Pública nos municípios  

    A segunda edição do Workshop 

de Tecnologias para a Segurança 

Pública Municipal ocorreu na 

quarta-feira (04), no Hotel Plaza 

São Rafael, no Centro Histórico de 

Porto Alegre. O evento abordou 

assuntos relacionados à Seguran-

ça Pública nos municípios, trânsi-

to e defesa civil, buscando soluções integradas para o combate à vio-

lência. 

    O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio 

Dal'Lago, que participou da cerimônia de abertura, destacou que 

promover a participação do município, e de outras instâncias do  

Estado, na atuação da Brigada é extremamente importante no con-

texto atual. “Estamos passando por um momento de reconstrução 

do modelo de segurança pública e se quisermos mudança precisa-

mos de atitudes novas. Nesse sentido, a integração entre as três    

esferas do Estado é fundamental”, explicou. 
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http://facebook.com/comandandogeraldabm
https://twitter.com/brigadamilitar_
https://www.facebook.com/comandogeraldabm/
https://twitter.com/brigadamilitar_
http://facebook.com/comandandogeraldabm
https://www.facebook.com/BrigadaMilitarRS/

